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بازار اجاره بها نیازمند کنترل فوری از سوی دولت و مجلس

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

در  ایران  اصناف  اتاق  رئیس  مناینده   |  
گفت:  کشور،  امالک  مشاوران  تخصصی  کمیسیون 
نامتعادل  بازار  کنرتل  برای  فوری  قوانین  به  امروز 
خرید و فروش مسکن که تاثیر نامناسبی بر وضعیت 

داریم.  نیاز  گذاشته،  مستاجران 
مصطفی  ساختامن«،  »عرص  خربی  پایگاه  گزارش  به 
بها در  بازار اجاره  پیرامون ساماندهی  قلی خرسوی 
آستانه فصل نقل و انتقاالت، گفت: اکنون از دولت 
قوانینی  فوریت  به  تا  داریم  درخواست  مجلس  و 
طراحی و تصویب کنند که موجب نظم بخشیدن به 

بازار مسکن شود و مانع مداخله فردی یا دستگاهی 
شوند.

وی گفت: مالکیت در همه ادیان مورد احرتام و در 
بنابراین  قرار دارد،  تاکید  دین مبین اسالم هم مورد 
وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه کنرتل کننده 
می تواند بسرت ساز تناسب عرضه و تقاضا باشد و با 
عرضه هرچه بیشرت مسکن، بازار را به رشایط متعادل 

برساند.
اینکه  بیان  با  تهران  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
در40 سال گذشته چهار مرحله شاهد افزایش جهشی 
قیمت ها در بخش مسکن بودیم،گفت: سالهای 84 
تا 85 قیمت مسکن افزایش داشت، سال 86 با طرح 

مسکن مهر جو روانی قیمت ها کنرتل شد.

اکنون بخش  این است که  وی ترصیح کرد: موضوع 
مسکن از جو روانی بیشرت آسیب می بیند و سایت ها 
واپلیکیشن هایی که در بخش مسکن فعالیت دارند، 

عامل افزایش بی رویه قیمت ها شده اند.
خانه  فروش  آگهی  اکنون  گفت:  خرسوی  قلی 
شود  می  منترش  واقعی  غیر  های  قیمت  با  ها 
اینکه  بدون  منطقه  یک  در  افرادی  یا  فرد  و 
باشد،   داده  رخ  جامعه  کالن  سطح  در   اتفاقی 
منترش  جهشی  شکل  به  را  رهن  و  اجاره  های  نرخ 

کنند. می 
وی افزود: نبود نظارت دقیق بر روی اپلیکیشن ها و 
سایت های مربوط به مسکن پیامد هرج و مرج از 
 نظر انتشار نرخ ها را به دنبال داشته که به نظر ...

انبوه سازان  رسارسی  کانون  دبیر   |  
گفت: پرداخت تسهیالت در بازار مسکن نباید بدون 
ریختگی  هم  بر  باعث  امر  این  زیرا  باشد،  پشتوانه 

می شود.  بازار 
فرشید  ساختامن«،  »عرص  خربی  پایگاه  گزارش  به 
پورحاجت در خصوص تاثیر افزایش تسهیالت مسکن 
در  انبوه سازان  کرد:  بیان  متقاضیان  در قدرت خرید 
سال های گذشته پیشنهاد داده بودند که متناسب با 
جامعه  مختلف  دهک های  و  مردم  نقدینگی  قدرت 
پرداخت  و  آن ها مشخص  اقساط  میزان  و  تسهیالت 
طرح  سال  چندین  گذشت  از  بعد  دولت  اما  شود، 
است. کرده  را مطرح  شناور مسکن  تسهیالت خرید 
وی در ادامه افزود: افزایش تسهیالت خرید مسکن، 
زمینه ساز ایجاد تورم در بازار می شود، بنابراین یکی 
از مهم ترین مزایای این طرح، خارج سازی رسمایه های 

بلوک شده در بازار مسکن است.

دبیر کانون رسارسی انبوه سازان ترصیح کرد:پرداخت 
تسهیالت در این بازار نباید بدون پشتوانه باشد، زیرا 
این امر باعث بر هم ریختگی بازار مسکن می شود.

شناور خرید  تسهیالت  کرد: طرح  اظهار  پور حاجت 
اعتبار  و  پول  شورای  بسته  در های  پشت  مسکن 
قرار دارد که امیدواریم هرچه رسیع تر تصویب و به 

برسد. اجرایی  مرحله 
 وی با اشاره به اینکه پرداخت و افزایش تسهیالت ...

گزارش

تسهیالت شناور عامل خروج سرمایه های بلوکه شده از بازار مسکناتمام مسکن مهر سراسر کشور در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است

استان  در  مهر  مسکن   پرونده   |  
مهر  مسکن  امتام  و  شد  بسته  جنوبی  خراسان  
و  راه  وزارت  کار  دستور  در  نیز  کشور  رسارس 

است.  شهرسازی 
مازیار  پایگاه خربی »عرص ساختامن«،  گزارش  به 
راه  وزارت  ساختامن  و  مسکن  معاون  حسینی 
خراسان   استان  به  سفر  حاشیه  در  شهرسازی،  و 
جنوبی، گفت: مسائل استان در سفر به خراسان 
معاونان  با حضور  مختلف  در حوزه های  جنوبی 
با  راه  همچنین  و  مسکن  حوزه های  در  وزیر 
گذاشته  نظر  تبادل  و  بحث  به  استانی  مسووالن 

شد.
این مطلب که در سفر خود به  با اعالم  حسینی 
همچنین  و  مجلس  منایندگان  از  برخی  همراه 
نهبندان  از  استانی  مسووالن  دیگر  و  استاندار 

بازدیدی کرده است، افزود: افتتاح و کلنگ زنی از 
چندین پروژه در سفر به خراسان جنوبی و بازدید 

شد. انجام  نهبندان  تا  بیرجند  مسیر  از 
به  سفر  دستاوردهای  دیگر  از  حسینی 
و همچنین  راهداری  از  بازدید  را  خراسان جنوبی 
اداره کل راه و شهرسازی استان عنوان کرد و گفت: 
بررسی شدند  استان  بازدیدها، مسائل  در جریان 
... برای  می تواند  شده  انجام  گفت وگوهای   که 

 برای مطالعه بیشتر کلیک  برای مطالعه بیشتر کلیک 
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مارکتینگ یک روش خوب  اینرتنت   |
در بازاریابی امالک است که باعث می شود مشاوران 
امالک خود را به جامعه ی بسیار بزرگرتی بشناسانند 
و با بازدهی خوبی که از این روش به دست می آورند 
سود  و  کنند  پیرشفت  بیشرت  خود  کار  و  کسب  در 

بیشرتی را داشته باشند.
ی  پروسه  یک  امالک  بازاریابی  و  مارکتینگ  اینرتنت 
امالک  کار  مهم در خرید و فروش و رونق کسب و 
است. امروزه انواع مختلف بازاریابی صورت می گیرد 
و هر کدام نیز به نوبه ی خود اهمیت دارند اما یکی 
بازاریابی،  های  روش  ترین  پربازده  و  مهمرتین  از 
اینرتنت مارکتینگ است که با هزینه ی کمرت بازده ی 
بیشرتی دارد. تکنولوژی اینرتنت در کسب و کارهای 
آن  در  انقالبی  و  است  کرده  پیدا  ورود  نیز  مختلف 
ها به وجود آورده است. خرید و فروش و تبلیغات 
اینرتنت می تواند  از  از بیشرتین استفاده ها را  یکی 
بربد. این پروسه در انواع مختلف صورت می گیرد و 
هر کدام نیز می تواند در جای خود یک عامل بسیار 

باشد. مؤثر 

اینرتنت  از  استفاده  با  امالک  بازاریابی 

مارکتینگ و تفاوت آن با بازاریابی سنتی
است.  داشته  برش  زندگی  در  زیادی  تأثیر  اینرتنت 
تجارت الکرتونیک یکی از مهمرتین جنبه هایی است 
که می توان به خوبی از آن در کسب و کار استفاده 
جامعه  از  وسیعی  طیف  اینرتنت  دنیای  در  کرد. 
و  اینرتنت  کمک  به  تبلیغات  تفاوت  دارند.  حضور 
سنتی  تبلیغات  در  است.  زیاد  بسیار  سنتی  تبلیغات 
فقط افراد معدودی می توانند از تبلیغات شام دیدن 
کنند و بازاریابی طیف وسیعی ندارد؛ اما در اینرتنت 
وارد  اگر  باشد  که  مارکتینگ هر کسی در هر جایی 

ببیند پس  را  آن  تواند  تبلیغات شام شود می  سایت 
بهرت  بسیار  مارکتینگ  اینرتنت  در  ندارد.  محدودیتی 
خود  جذب  را  بیشرتی  افراد  و  کنید  کار  توانید  می 
کنید. عالوه بر این در تبلیغات سنتی ذهن افراد گارد 
اینرتنت  در  بازاریابی  و  تبلیغات  به  نسبت  بیشرتی 
سنتی  بازاریابی  به  نسبت  افراد  و  دارد  مارکتینگ 

نیستند. مند  عالقه  چندان 
بازاریابی  در  مارکتیگ  اینرتنت  از  استفاده  مزایای 

امالک
با استفاده از امکاناتی که در اینرتنت در اختیار شام 
قرار می گیرد، می توانید تبلیغات و بازاریابی موثری 
شد  گفته  که  طور  هامن  باشید.  داشته  فضا  این  در 

جامعه ی هدف اینرتنت بسیار وسیع است این جامعه 
نیز می شود  دیگر  در کشورهای  کاربران  به  مربوط 
و فرد می تواند خدمات خود را در جاهای مختلفی 
عنوان کرده و بازاریابی وسیعی داشته باشد. بازاریابی 
است  کاری  مارکتینگ  اینرتنت  از  استفاده  با  امالک 
که به رسعت یک مشاور امالک را به افراد دیگر می 

شناساند.
اینرتنت مارکتینگ بسیار کمرت  تبلیغات در  هزینه ی 
از روش سنتی است و کارایی بسیار بیشرتی دارد. به 
همین خاطر بیشرت کسب و کارها سعی می کنند تا 
بازاریابی اینرتنتی را به انجام برسانند و هزینه ی کمرت 

آن را نیز در نظر دارند.

بازدهی از تبلیغات و بازاریابی اینرتنتی بسیار بهرت و 
رسیع تر از روش های قدیمی است که باعث می شود 
انگیزه ی شام برای کار کردن به مقدار زیادی باال رود.
شام می توانید با اینرتنت مارکتینگ زمینه را برای کار 
در  ملک  فروش  و  خرید  و  دیگر  شهرهای  در  کردن 
دیگر مکان ها فراهم کنید و با توسعه ی کسب و کار 
باال بردن سود کسب و کار خود  به راحتی در  خود 

موفق عمل کنید.

با  امالک  بازاریابی  مختلف  های  روش 

مارکتینگ اینرتنت  از  استفاده 
برای این که بتوانید از اینرتنت مارکتینگ استفاده کنید 
روش های متعددی را پیش رو دارید. این روش ها می 
توانند در کنار هم به خوبی کسب و کار شام را رونق 
دهند و سود خوبی به شام برسانند. این روش ها را 
می توان به گونه ای کامالً حرفه ای انجام داد و به 
مرور شاهد باال رفنت فروش خود شد. هر کدام از روش 
ها مزایا و معایبی نیز دارد که می تواند بسیار کارساز 
بازاریابی  به مدل های مختلف  مقاله  این  در  باشد. 
اینرتنت مارکتینگ می  از  استفاده  با  ایران  امالک در 

پردازیم و آن ها را بررسی می کنیم.

ایمیل مارکتینگ یکی از روش های معمول 

اینرتنت مارکتینگ
برای این روش شام باید یک رسی اطالعات و تبلیغات 
برای  برسانید.  خود  مخاطبان  به  ایمیل  طریق  از  را 
انجام  باید  ای  حرفه  کامالً  صورت  به  باید  کار  این 
دهید. برای این کار باید ابتدا روش های ایجاد ایمیل 
مارکتینگ را فرا گیرید. برخی از افراد به اشتباه برای 
به  را  منت  یک  مارکتینگ،  ایمیل  روش  به  بازاریابی 
صورت رندوم برای تعداد زیادی افراد ارسال می کنند. 
این کار چندان به بار منی نشیند. بلکه برای انجام یک 
بازاریابی اینرتنتی باید ابتدا جامعه ی هدف خود را 
 مشخص کنید. به عنوان مثال برای مشاوران امالک ...

گزارش

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

بازاریابی امالک با استفاده از اینترنت مارکتینگ
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کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

ـــذر  ـــا گ ـــه ب ـــا ک  | از آنج
ـــع  ـــد وارد صنای ـــای جدی ـــان فناوری ه زم
مختلـــف شـــده اند، ایـــن موضـــوع بـــر 
طراحـــی داخلـــی نیـــز اثرگـــذار بـــوده 
و ایـــن حرفـــه را بـــه طـــور کامـــل 
اصالحـــات  و  تغییـــرات  دســـتخوش 
ــه  ــرده اســـت. کافیســـت نگاهـــی بـ کـ
آینـــده بیاندازیـــم، جایـــی کـــه ظهـــور 
ماننـــد  نوظهـــور  تکنولوژی هـــای 
ـــزوده و  ـــت اف ـــازی، واقعی ـــت مج واقعی
واقعیـــت مخلـــوط، راه هـــای جدیـــدی 
را بـــرای جـــذب مشـــرتی و رقابـــت بـــا 
رقبـــا بـــرای طراحـــان داخلـــی فراهـــم 

کرده انـــد.
فناوری هـــا،  ایـــن  از  یـــک  هـــر 
بـــرای  را  کوچکـــی  فرصت هـــای 
طراحـــان فراهـــم می کنـــد، بـــا ایـــن 
ـــرای  ـــده ب ـــر ش ـــوارد ذک ـــی م ـــال، متام ح
ـــرای  ـــه ب ـــکالتی ک ـــکین مش ـــود و تس بهب
کســـب و کار ایجـــاد شـــده، بوجـــود 
آمده  انـــد. بـــه طـــور خـــاص، ناامیـــدی 
ناشـــی از عـــدم انطبـــاق بیـــن پـــروژه 
مـــورد انتظـــار و کار واقعـــی، و همچنیـــن 
ـــرس  ـــل ت ـــه دلی ـــرتی ب ـــه مش ـــدی ک تردی
از عـــدم کنـــرتل کافـــی خـــود در رونـــد 
کار، در اســـتخدام طـــراح داخلـــی دارد.

روش های سنتی
ــک  ــاوره و کمـ ــنتی مشـ ــای سـ روش هـ
بـــه مشـــرتیان ایـــن گونـــه اســـت کـــه 
شـــامل ترکیبـــی از توضیحـــات کالمـــی 
ـــتند. در  ـــدی هس ـــه های دو بع و نقش
ـــن صنعـــت  ـــه ای ـــن روش ب ـــه ای ـــی ک حال
ـــا دارای  ـــرده، ام ـــت ک ـــوح خدم ـــه وض ب

نقـــص اساســـی اســـت.
ناامیـــدی،  و  رسدرگمـــی  مواقـــع  در 
ــاد  ــه ایجـ ــب بـ ــاط اغلـ ــراری ارتبـ برقـ
ــا  ــود. بـ ــم می شـ ــدد ختـ ــای متعـ راه هـ
ـــراح و  ـــه ط ـــی ک ـــی زمان ـــال، حت ـــن ح ای
ـــود  ـــای خ ـــادل دیدگاه ه ـــه تب ـــرتی ب مش

می پردازنـــد و نقطـــه نظـــرات خـــود 
ــد،  ــرتاک می گذارنـ ــه اشـ ــم بـ ــا هـ را بـ
بـــه ایـــن معنـــا نیســـت کـــه تصـــورات 
درک  کامـــل  طـــور  بـــه  را  یکدیگـــر 
کننـــد؛ بـــرای مثـــال، چطـــور اشـــیاء 
خـــاص در کنـــرست کار خواهنـــد کـــرد 
مختلـــف  رنگ هـــای  چگونـــه  یـــا  و 
ـــاد  ـــرد را ایج ـــه ف ـــرص ب ـــات منح احساس
ــه ای  ــد منونـ ــا می توانـ ــد، این هـ می کننـ

از ایـــن قبیـــل نقص هـــا باشـــد.
در مـــورد نقاشـــی های دو بعـــدی و 
تصاویـــر مفهومـــی، خطـــر ایـــن اســـت 
ـــاد  ـــل از ابع ـــور کام ـــه ط ـــرتی ب ـــه مش ک
ـــف  ـــاط مختل ـــاق از نق عمـــق و حـــس ات
پیرشفـــت، به طـــور کامـــل چیـــزی درک 

منی کنـــد.

واقعیت مجازی
جدیـــد،  تکنولـــوژی  ســـه  میـــان  از 
واقعیـــت مجـــازی )VR( بـــه احتـــامل 
زیـــاد بیشـــرت از بقیـــه شـــناخته شـــده 
ـــن  ـــه ای ـــده آن ســـاده اســـت: ب اســـت. ای
ـــد کامـــل 360  ـــر در دی ـــه کارب صـــورت ک
ـــه ور  ـــرصی غوط ـــوای ب ـــه ای از محت درج
ایجـــاد  را  تصـــور  ایـــن  و  می شـــود، 
ــر در یـــک محیـــط  ــه کاربـ ــد کـ می کنـ
ــه اســـت.  ــرار گرفتـ ــاوت قـ ــال متفـ کامـ
ایـــن دســـتگاه از طریـــق دســـتگاه های 
ـــا  ـــد "Oculus Rift" ی خـــاص )VR( مانن
ـــش  ـــه منای ـــا رس صفح "HTC Vive" و ی
Google Card�" ماننـــد )VR )HMDD
board" و Samsung Gear VR"" بـــه 
ـــت. ـــده اس ـــل ش ـــتگاه های VR تبدی دس

تجسم طراحی داخلی
بـــه  فنـــاوری  ایـــن  کـــه  هنگامـــی 
طراحـــی داخلـــی اعـــامل می شـــود، 
ـــای  ـــه ج ـــت. ب ـــز اس ـــرت انگی ـــج حی نتای
ـــا  ـــح دادن، و ی ـــا توضی کشـــیدن طـــرح، ی
تصـــور کـــردن این کـــه اتـــاق یـــا خانـــه 
ممکـــن اســـت چـــه شـــکلی شـــود، 
ــتگاه  ــد از دسـ ــون می تواننـ ــردم اکنـ مـ
ــای  ــه معنـ ــد و بـ ــتفاده کننـ )VR( اسـ
واقعـــی کلمـــه از طریـــق مختلـــف، 

ـــد.  ـــده خـــود را ببینن ـــه آین ـــا خان ـــاق ی ات
ـــن اجـــازه  ـــوژی )VR( ای ـــن تکنول همچنی
را در اختیـــار کاربـــران قـــرار می دهـــد 
تـــا از هـــر زاویـــه ای بتواننـــد طـــرح 
آینـــده را ببیننـــد، همچنیـــن محیـــط 
را بـــر اســـاس قوانیـــن "فنگ شـــویی" 
بچیننـــد و در پایـــان از آن چـــه کـــه در 
آن رسمایه گـــذاری می کننـــد، مطمـــن 

باشـــند.
هزینـــه  افزایـــش  بـــه  توجـــه  بـــا 
واقعیـــت  تکنولـــوژی  از  بهـــره وری 
ـــازی  ـــاوری مج ـــوع از فن ـــن ن ـــازی، ای مج
بـــرای هـــم مشـــرتیان شـــخصی و هـــم 
ــیار  ــزرگ بسـ ــای بـ ــرتیان رشکت هـ مشـ
ــی  ــش بزرگـ ــت. بخـ ــده اسـ ــایع شـ شـ
از ایـــن امـــر بـــه دلیـــل همـــکاری 
بیـــن توســـعه دهندگان نـــرم افـــزار و 
طراحـــان داخلـــی، بـــه منظـــور ایجـــاد 
بـــه  دقـــت بیشـــرت و قیمت گـــذاری 
طرح هـــای مجـــازی داخلـــی اســـت.

منایشگاه های مجازی
"منایشـــگاه  یـــک  هم چنیـــن   )VR(
مجـــازی" را در اختیـــار کاربـــران قـــرار 
ــر روی  ــر بـ ــع، کاربـ ــد. در واقـ می دهـ
دســـتگاه )VR( قـــرار می گیـــرد و در 
ــگاه  ــان در منایشـ ــه ناگهـ ــامن لحظـ هـ
در  می گیـــرد.  قـــرار  فروشـــگاه  یـــا 
ایـــن حالـــت بـــه جـــای جابجایـــی 
مکانـــی، بـــرای مثـــال، فرآینـــد خریـــد 
یـــک نیمکـــت جدیـــد را می تـــوان بـــه 
ــام داد. ــیمن انجـ ــاق نشـ ــی از اتـ راحتـ

ایـــن فنـــاوری دارای مزیتـــی اســـت 
ــرار  ــر قـ ــل کامپیوتـ ــه آن را در مقابـ کـ
واقعیـــت  ایـــن  هـــم  آن  می دهـــد، 
ـــه درک ابعـــاد  ـــادر ب ـــر ق ـــه کارب اســـت ک
ــش  ــا افزایـ ــد. بـ ــیا می باشـ ــی اشـ واقعـ
 ،)VR( تـــوان محاســـباتی دســـتگاه های
امـــکان گرافیـــک بـــرای تبدیـــل شـــدن 
می شـــود،  بیشـــرت  واقع گرایـــی  بـــه 
منایشـــگاه های  هم چنیـــن  و 
جایگزیـــن  اســـت  ممکـــن  مجـــازی 
فروشـــگاه های مصالـــح ســـنتی شـــوند. 

واقعیت افزوده
ـــا شـــخص  ـــزوده )AR( اساس ـــت اف واقعی
ـــرای  ـــود ب ـــن خ ـــازد از تلف ـــادر می س را ق
جابجایـــی دنیـــای فیزیکـــی بـــا عنـــارص 
گفتنـــش  کنـــد.  اســـتفاده  مجـــازی 
ـــه  ـــد ک ـــده باش ـــک راه فریبن ـــد ی می توان
ــود  ــی خـ ــن گوشـ ــد از دوربیـ می توانیـ
و یـــک برنامـــه )AR( اســـتفاده کنیـــد، 
ــه  ــک کاناپـ ــد یـ ــاهده کنیـ ــپس مشـ سـ
ــام  ــیمن شـ ــالن نشـ ــگ در سـ ــبز رنـ سـ
  "IKEA" ــت ــود. رشکـ ــی شـ ــر مـ ظاهـ
ــای  ــده را در کاتالوگ هـ ــر شـ ــده ذکـ ایـ
ـــاند،  ـــب رس ـــه تصوی ـــدش ب ـــی جدی چاپ
قابلیتـــی کـــه بـــه مشـــرتیان اجـــازه 
می دهـــد تـــا مبلـــامن مجـــازی را در 

خانـــه خـــود قـــرار دهنـــد.

برنامه های کاتالوگ
ـــدون اینکـــه بیـــش از حـــد فنـــی شـــود،  ب
حـــال  در   )AR( برنامه هـــای  اکـــر 
ـــانگر  ـــوژی نش ـــر تکنول ـــی ب ـــارض مبتن ح
ـــه  ـــت ک ـــا اس ـــدان معن ـــن ب ـــتند. ای هس
ــا  ــی و یـ ــی داخلـ ــت طراحـ ــک رشکـ یـ
ــک  ــد یـ ــی می توانـ ــراح داخلـ ــک طـ یـ
ــه یـــک  ــبیه بـ ــزی شـ ــا چیـ ــور یـ بروشـ
ـــا آن را در  ـــد ت ـــام بده ـــه ش ـــزوه را ب ج
محلـــی کـــه می خواهیـــد لـــوازم خانـــه 
ــد.  ــد، بگذاریـ ــرار دهیـ ــا قـ را در آن جـ
ســـپس بـــا نشـــانه گرفنت تلفـــن همـــراه 
ــورد  ــه مـ ــه ای کـ ــوازم خانـ ــود، آن لـ خـ
نظرتـــان اســـت )البتـــه بـــا ابعـــاد و 
مقیـــاس واقعـــی زندگـــی( بـــر روی 
می شـــود،  ظاهـــر  منایـــش  صفحـــه 
کـــه  می کنـــد  تداعـــی  را  احساســـی 

ــاق اســـت. ــی از اتـ ــا بخشـ گویـ
مزایـــای اپلیکیشـــن های جدیـــد بـــه 
ـــد  ـــر ش ـــاال ذک ـــه در ب ـــواردی ک ـــد م مانن
در ایـــن اســـت کـــه دفاتـــر واقعـــی 
می تواننـــد بداننـــد کـــه آیـــا فـــالن 
وســـیله خـــاص بـــرای اتـــاق آن هـــا 
ــر. در  ــا خیـ ــود یـ ــد بـ ــب خواهـ مناسـ
نهایـــت می توانیـــم بـــه یـــک رسی از 
ــدی  ــد فرآینـ ــی ماننـ ــای فرسایشـ کارهـ

ـــد  ـــدوق جدی ـــک صن ـــد ی ـــرای خری ـــه ب ک
بایـــد طـــی شـــود، آن را از پله  هـــا بـــه 
طبقـــه بـــاال بربیـــم، بعـــد ببینیـــم کـــه 
ـــواب  ـــاب تخت خ ـــن ق ـــای بی ـــا در فض آی
نـــه!  یـــا  می گیـــرد  قـــرار  دیـــوار  و 
خداحافظـــی کنیـــم. ایـــن اپلیکیشـــن ها 
بـــرای رشکت هـــای مبلـــامن و طراحـــان 
ارائـــه  را  بیشـــرتی  رقابـــت  داخلـــی 
ـــرتی  ـــت مش ـــن رضای ـــد و همچنی می ده
عنـــوان  بـــه  می دهـــد.  افزایـــش  را 
ــرای مـــدت  ــال، رشکـــت "IKEA" بـ مثـ
مجـــازی  ازکاتالوگ هـــای  طوالنـــی 
ــود را از  ــروش خـ ــرده و فـ ــتفاده کـ اسـ
ـــال  ـــه 35.1 در س ـــال 2012 ب 27.6 در س

2016 افزایـــش داده اســـت.

واقعیت مخلوط
ماننـــد    )MDR( مخلـــوط  واقعیـــت 
ـــت.  ـــرتوئیدها" اس ـــزوده "اس ـــت اف واقعی
ایـــن بـــه دســـتگاه های خاصـــی ماننـــد 
"HoloLens" مایکروســـافت نیـــاز دارد، 
ـــارص  ـــازد عن ـــادر می س ـــران را ق ـــا کارب ام
ـــه طـــور واقعـــی  فیزیکـــی و مجـــازی را ب
ترکیـــب  بـــدون مارکـــر  و یکپارچـــه 
ــدد(.  ــاپ مجـ ــا چـ ــور یـ ــد )بروشـ کننـ
مخلـــوط  واقعیـــت  دســـتگاه های 
می خواننـــد،  را  فیزیکـــی  محیـــط 
بـــا  مجـــازی  عنـــارص  متـــام  ســـپس 
ارتبـــاط  عنـــارص فیزیکـــی آن چنـــان 
ــا  ــی واقعـ ــه گویـ ــد کـ ــرار می کننـ برقـ
ــق  ــال، مطابـ ــرای مثـ ــد؛ بـ ــود دارنـ وجـ
ـــوپ  ـــک ت ـــن، ی ـــه زمی ـــن جاذب ـــا قوانی ب
ـــیبدار  ـــز ش ـــک می ـــر روی ی ـــازی" ب "مج
واقعـــی حرکـــت می کنـــد و بـــر روی 

می افتـــد. زمیـــن 

ترکیبی از کاتالوگ ها و تجسم ها
 )AR(، )MDR( و )VR( ــا در مقایســـه بـ
ـــا  ـــوز در حـــال کامـــل شـــدن اســـت. ب هن
ایـــن حـــال، نـــوآوری توســـعه دهندگان 
مایکروســـافت، در حـــال آزمایش هســـتند 
ترکیـــب  از  می تـــوان  چگونـــه  کـــه 
اپلیکیشـــن های  عنـــارص  بهرتیـــن 
...  )VR( داخلـــی   طراحـــی 
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VRF سیستم گرمایش و سرمایش مرکزی الکتریکی
کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

رصفـــه  امـــروزه،   |  
جویـــی در مـــرصف انـــرژی از اولویـــت 
ــا  ــورهای دنیـ ــه کشـ ــی همـ ــای اصلـ هـ
محســـوب مـــی شـــود. افـــراد، ســـازمان 
هـــا و دولـــت هـــا در صـــدد تـــالش در 
جهـــت کاهـــش مـــرصف انـــرژی در 
ــه  ــتند. در نتیجـ ــر هسـ ســـطوح پایدارتـ
اقدامـــات چنـــد جانبـــه دولـــت هـــا 
ــدگان،  ــرصف کننـ ـــرت مـ ـــی بیش و آگاه
امـــروزه میـــزان مـــرصف انـــرژی یکـــی 
انتخـــاب  عوامـــل  تریـــن  اصلـــی  از 
نـــوع سیســـتم تهویـــه مطبـــوع اســـت. 
از دیگـــر ســـو بـــه منظـــور بـــاال بـــردن 
میـــزان رضایـــت مشـــرتیان و پیـــروی 
از قوانیـــن جدیـــد مـــرصف انـــرژی، 
کارخانجـــات نیـــز بـــه شـــدت مشـــغول 
ـــرد  ـــره وری و عملک ـــود به ـــعه و بهب توس
سیســـتم هـــای تهویـــه مطبـــوع خـــود 

ــتند. هسـ
بهـــره  و  بخـــش  اطمینـــان  عملکـــرد 
بـــرداری ســـاده نســـبت بـــه ســـایر 
محصـــوالت تهویـــه مطبـــوع، ســـبب 
تـــا امـــروزه سیســـتم  شـــده اســـت 
هـــای VRF بـــه عنـــوان یکـــی از کار 
آمـــد تریـــن سیســـتم هـــای تهویـــه 
مـــدرن شـــناخته شـــوند. طیـــف وســـیع 
ــن  ــای نویـ ــی هـ ــا و ویژگـ ــاوری هـ فنـ
هوشـــمند بـــه کار گرفتـــه شـــده در 
ــاد  ــت ایجـ ــا، و قابلیـ ــتم هـ ــن سیسـ ایـ
ـــبب  ـــتثنایی، س ـــش اس ـــش و گرمای رسمای
ـــر روز  ـــای VRF ه ـــتم ه ـــا سیس ـــده ت ش
ـــد. در  ـــا بیاب ـــرتی در دنی ـــداران بیش طرف
ـــه چنـــدان دور مناســـب تریـــن  گذشـــته ن
ـــر  ـــواع چیل سیســـتم رسمایـــش مرکـــزی، ان
هـــا بودنـــد. ولـــی امـــروزه بـــا اخـــرتاع 
ــان  ــر روزه مهندسـ ــوژی VRF هـ تکنولـ
ـــه  ـــا را ب ـــتگاه ه ـــوع دس ـــن ن ـــرتی ای بیش
عنـــوان بهرتیـــن سیســـتم تهویـــه انتخـــاب 
ـــش و  ـــه گرمای ـــت ارای ـــد. قابلی ـــی مناین م
رسمایـــش توســـط یـــک سیســـتم کامـــال 
ـــاز  ـــدم نی ـــد، ع ـــرتل واح ـــا کن ـــه ب یکپارچ
بـــه موتـــور خانـــه و تکنســـین نگهـــدار 
و همچنیـــن مـــرصف بـــرق انـــدک و 
رضیـــب عملکـــرد COP  بـــاالی دســـتگاه 
ـــای  ـــار ه ـــوص در ب ـــه خص ـــای VRF ب ه
ـــی، فقـــط تعـــدادی از مزیـــت هـــای  جزی
شـــاخص ایـــن نـــوع سیســـتم هـــا مـــی 

باشـــد.
کلمـــه       ســـه  ایـــن  مخفـــف   VRF
Flow( F  �   )Refrigent( R  �   )vari�
able( V( اســـت کـــه بـــه معنـــای جریـــان 
ــت  ــا )یونیـ ــل هـ ــیال در پنـ ــر سـ متغیـ
ـــر  ـــف ســـاده ت ـــه تعری ـــی( اســـت. ب داخل
ــا  ــر گازی بـ ــبیه کولـ ــتگاه شـ ــن دسـ ایـ

ــت. ــی اسـ ــت داخلـ ــن یونیـ چندیـ
حساســـیت سیســـتم V.R.F  باالســـت 
و اجـــرای آن کار بســـیار تخصصـــی کـــه 
ــن نقـــص  ــود کوچکرتیـ ــورت وجـ در صـ
در طراحـــی یـــا اجـــراء کل سیســـتم 
ــن  ــد از ایـ ــد شـ ــکل خواهـ ــار مشـ دچـ
بهـــرت اســـت در صـــورت خریـــد  رو 
دســـتگاه از هـــر رشکـــت و یـــا برنـــدی 
کار طراحـــی، نصـــب و اجـــرا نیـــز بـــه 

ــد. ــنده باشـ ــده فروشـ عهـ
سیســـتم های VRF از ســـال ۱۹80 در 
ـــت. در  ـــتفاده شده اس ـــداع و اس ـــن اب ژاپ
ـــن سیســـتمVRF در  حـــال حـــارض در ژاپ
ــاختامن های  ــط سـ ــد از متوسـ 50 درصـ
ســـاختامن های  درصـــد   ۳۳ و  اداری 

ــود. ــتفاده می شـ ــزرگ اسـ ــاری بـ تجـ

VRF کار کرد سیستم های
سیســـتم های پمـــپ گرمایـــی مولتـــی 
از  آنهـــا  داخـــل  در  کـــه  اســـپلیت، 

تعـــدادي واحـــد داخلـــی متصـــل بـــه یـــک 
واحـــد خارجـــی اســـتفاده می شـــود، 
بـــرای  مناســـب  تکنولـــوژي  یـــک  از 
تجـــاری  و  مســـکونی  ســـاختامن های 
ــان  ــا جریـ ــتم های بـ ــه سیسـ ــبک بـ سـ
ـــده اند  ـــول ش ـــا VRFمتح ـــربد ی ـــر م متغی
کـــه می تواننـــد تهویـــه مطبـــوع خـــويب 
را بـــرای ســـاختامن های تجـــاری عظيـــم 

ــد. فراهـــم مناینـ
کنرتل هـــای  از   VRF فنـــاوری  در 
محرک هـــای  یکپارچـــه،  هوشـــمند 
لوله کشـــی   VSDمتغیـــر رسعـــت 
ــد  ــرای تولیـ ــا بـ ــی گرمـ ــربد، و بازیابـ مـ
محصوالتـــی اســـتفاده می شـــود کـــه 
واجـــد ویژگـــی  هایـــی ماننـــد ســـهولت 
انـــرژی،  بـــاالی  بازدهـــي  نصـــب 
ــرتل  ــرد، و کنـ ــری عملکـ ــاف پذیـ انعطـ

هســـتند. منطقـــه 
از  کنونـــی    VRFفنـــاوری در 
جریـــان  مبـــدل  بـــا  موتورهایـــی 
 ،ECMD الکرتونیکـــی  )کموتاتـــور( 
محـــرک  بـــا  پیچـــی  کمپرســـورهای 
ـــی،  ـــورهای چندتای ـــر، کمپرس ـــوس گ معک
ــدی  ــدکاره، مداربنـ ــای چنـ پیکربندی هـ
ــت ها،  ــن، برگشـ ــربد و روغـ ــده مـ پیچیـ
ــه  ــود کـ ــتفاده می شـ ــی اسـ و کنرتل هایـ
ـــی  ـــد داخل ـــا 60 واح ـــد ت ـــازه می دهن اج
ـــک  ـــه ی ـــل ب ـــکل متص ـــه ش ـــرت ب ـــا بیش ی
ـــتم های  ـــد سیس ـــی کار مناي ـــد خارج واح
مولتـــی اســـپیلیت متشـــکل از چنـــد 
قســـمت داخلـــی متصـــل بـــه یـــک 

واحـــد خارجـــی هســـتند.
پیرشفتـــه   انـــواع    VRFسیســـتم های
ای از سیســـتم های مولتـــی اســـپیلیت 
بـــدون کانـــال هســـتند کـــه اجـــازه 
ــادي  ــای داخلـــی زيـ می دهنـــد واحدهـ
ـــوند  ـــل ش ـــی متص ـــد خارج ـــر واح ـــه ه ب
و امکانـــات اضافـــه  ای از قبیـــل گرمایـــش 
و رسمایـــش همزمـــان و بازیابـــی گرمـــا را 
ـــپ  ـــتم های پم ـــد. سیس ـــم کنن ـــز فراه نی
ـــش در  ـــپیلیت گرمای ـــی اس ـــی مولت گرمای
ـــش  ـــا رسمای ـــی، ی ـــای داخل ـــام واحده مت
پذیـــر  امـــکان  را  متـــام واحدهـــا  در 
ــش  ــش و رسمایـ ــه گرمایـ ــازند؛ نـ می سـ
 VRF سیســـتم های  امـــا  همزمـــان. 
امـــکان گرمایـــش و رسمایـــش همزمـــان 
و همچنیـــن بازیابـــی گرمـــا جهـــت 
ــل  ــی فصـ ــرژی طـ ــرصف انـ ــش مـ کاهـ

گرمایـــش را فراهـــم می کننـــد.

V.R.F مزایایی استفاده از سیستم
مدیریـــت پنـــل هـــا جهـــت   )1

20% تـــا  وری  بهـــره  افزایـــش 
ــال اگـــر ظرفیـــت یـــک   بـــه طـــور مثـ
باشـــد   Btu/h 100000 کندانســـور 
هـــای  یونیـــت  ظرفیـــت  مجمـــوع 
داخلـــی متصـــل بـــه آن مـــی توانـــد 
ــه  ــن بـ ــد و ایـ ــا Btu/h 120000 باشـ تـ
معنـــای افزایـــش ظرفیـــت دســـتگاه 
ــت  ــای مدیریـ ــه معنـ ــه بـ ــت بلکـ نیسـ
ظرفیـــت و تقســـیم بـــار برودتـــی بیـــن 
یونیـــت هـــای داخلـــی اســـت. ایـــن 
ـــم  ـــی کـــه ه ویژگـــی در ســـاختامن های
از شـــامل و هـــم از جنـــوب نورگیـــر 
هســـتند بیشـــرتین اســـتفاده را دارد.

کمپرســـور  از  اســـتفاده   )2
اســـکرال از نـــوع دیجیتـــال اینورتـــر

 ایـــن ویژگـــی بـــه تنهایـــی مـــی توانـــد 
مـــرصف بـــرق را بـــه میـــزان قابـــل 

مالحظـــه ای کاهـــش دهـــد.
ـــرتاژ  ـــی در م ـــه کش ـــول لول ـــکان ط 3( ام

ـــاال ب
ــه  ــرت، بـ ــودی : 50 مـ ــورت عمـ ــه صـ بـ

صـــورت افقـــی: 100 مـــرت 
ـــی  ـــت داخل ـــر یونی ـــرتل ه ـــکان کن 4( ام

ـــزا ـــورت مج ـــه ص ب
5( امـــکان اســـتفاده از دســـتگاه بـــرای 
در   Heat pump گرمایـــش  تولیـــد 

زمســـتان
6( تنـــوع در اســـتفاده همزمـــان از انـــواع 
یونیـــت داخلـــی )کاســـتی، دیـــواری، 

ســـقفی تـــوکار و کانالـــی(
V.R.F معایب استفاده از

1( در صـــورت کوچکرتیـــن نشـــتی گاز در 
ـــار  ـــتم دچ ـــی کل سیس ـــه کش ـــیر لول مس
مشـــکل مـــی شـــود ) بـــه دلیـــل عـــدم 
تـــوازن و فشـــار گاز درون شـــاخه هـــا( 
ـــه ی  ـــت کلی ـــا جه ـــد رسم ـــد تولی و فراین
یونیـــت هـــای داخلـــی دچـــار اختـــالل 
مـــی شـــود. پیـــدا کـــردن نشـــتی لولـــه 
ــر  ــه بـ ــخت و هزینـ ــیار سـ ــی بسـ مسـ
ــورد  ــای مـ ــربد هـ ــه مـ ــرا کـ ــت چـ اسـ
ـــدون  ـــو و ب ـــدون ب ـــتفاده در VRF ب اس
رنـــگ هســـتند و احتـــامل تخریـــب 
ـــت و  ـــل نش ـــدن مح ـــخص ش ـــت مش جه
ـــده  ـــه دی ـــه مســـی صدم ـــی لول ـــب یاب عی
ـــمت  ـــد آن قس ـــت و بای ـــاد اس ـــیار زی بس
کـــه دچـــار نشـــتی شـــده تعویـــض 

گـــردد.
2( در صورت اســـتفاده از دســـتگاه جهت 
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تش  آ در  ملی  نماد 
کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

نوتـــردام"  "کلیســـای   |  
بناهـــای  مهم تریـــن  از  یکـــی  پاریـــس 
فرانســـه اســـت کـــه بخـــش اعظـــم آن در 

ســـوخت. آتش ســـوزی 
بـــا  نوتـــردام  کلیســـای  شـــک،  بـــدون 
ســـابقه حـــدود 850 ســـال ســـمبل کشـــور 
فرانســـه اســـت. بـــرج ایفـــل بـــه عنـــوان 
ــا  ــن کلیسـ ــی ایـ ــاد ملـــی، رقیـــب اصلـ منـ
اســـت کـــه بیـــش از صـــد ســـال قدمـــت دارد 
ـــر  ـــم ب ـــرن یازده ـــردام از ق ـــا نوت ـــا کلیس ام
پاریـــس مـــرشف بـــوده اســـت. از ایـــن رو 
هیـــچ بنـــای دیگـــری در ایـــن کشـــور بـــه 
ماننـــد نوتـــردام ســـمبل فرانســـه نیســـت. 
ــت  ــدازه ای اسـ ــه انـ ــا، بـ ــن منـ ــی ایـ بزرگـ
ـــه،  ـــی فرانس ـــاهکارهای ادب ـــی از ش ـــه یک ک
ـــور  ـــر ویکت ـــردام"، اث ـــت نوت ـــی "گوژپش یعن
ـــای تاریخـــی نشـــات  ـــن بن ـــام ای ـــو، از ن هوگ
گرفتـــه اســـت. انقـــالب فرانســـه، آخریـــن 
ـــن کلیســـا دچـــار آســـیب  ـــه ای ـــود ک ـــاری ب ب
جـــدی شـــد، در حالی کـــه تقریبـــا بـــدون 
جنـــگ  دو  جـــدی،  آســـیب  هیچ گونـــه 
جهانـــی را پشـــت رس گذاشـــت. بنابریـــن 
دیـــدن ایـــن کلیســـا )منـــاد اســـتمرار یـــک 
فرانســـوی ها  بـــرای  آتـــش،  در  ملـــت( 

بســـیار تـــکان دهنـــده اســـت.
اکنـــون پـــس از گذشـــت چنـــد هفتـــه از 
ایـــن حادثـــه، اتفاقاتـــی کـــه در زمـــان 
ـــی  ـــای تاریخ ـــن بن ـــوزی ای ـــش س ـــوع آت وق
رخ داد،  اعـــم از اقدامـــات و اظهـــارات 
ســـایر  و  فرانســـه   کشـــور  مقامـــات 
ــا هـــم مـــرور مـــی کنیـــم.  کشـــورها را بـ
پـــس از وقـــوع آتش ســـوزی، مامـــوران 
ــرای جلوگیـــری از نابـــودی  ــانی بـ آتش نشـ
ـــن کلیســـا 850 ســـاله  ـــار هـــری داخـــل ای آث
ـــقف  ـــه س ـــی ک ـــد، آتش ـــیار کردن ـــالش بس ت
ـــا  ـــا را ســـوزاند. ب ـــن بن ـــار مخروطـــی ای و من

ـــات  ـــوی مقام ـــوزی، از س ـــن آتش س ـــود ای وج
ـــه  ـــا از جمل ـــه اصـــل بن ـــد شـــد ک فرانســـه تایی

ـــت.  ـــده اس ـــامل مان ـــا س ـــرج کلیس دو ب
جمهـــوری  رئیـــس  مکـــرون"  "امانوئـــل 
فرانســـه از ایـــن حادثـــه بـــه عنـــوان یـــک 
ـــان  ـــرد. وی در زم ـــاد ک ـــفناک" ی ـــراژدی اس "ت
ـــن  ـــن بی ـــک کمپی ـــت: ی ـــه گف ـــد از حادث بازدی
ـــازی  ـــول و بازس ـــع آوری پ ـــرای جم ـــی ب امللل

کلیســـا راه انـــدازی خواهـــد شـــد. 
ایـــن حادثـــه در حالـــی اتفـــاق افتـــاد کـــه 
ســـال گذشـــته و بعـــد از تـــرک برداشـــنت و 
ریخـــنت بخش هایـــی از ســـاختامن نوتـــردام، 
ــتار  ــه خواسـ ــک در فرانسـ ــای کاتولیـ کلیسـ
ـــده  ـــا ش ـــن بن ـــت ای ـــرای مرم ـــوری ب ـــک ف کم
ایـــن  بـــود. در حالی کـــه علـــت وقـــوع 
آتش ســـوزی هنـــوز مشـــخص نشـــده بـــود، 

ــد  ــن احتـــامل را می دادنـ ــات، ایـ ــا مقامـ امـ
ـــت  ـــات مرم ـــی از عملی ـــه ناش ـــن حادث ـــه ای ک
کلیســـا بـــوده کـــه بعـــد از تـــرک خـــوردن 
بدنـــه کلیســـا رشوع شـــده اســـت. دفـــرت 
ــه  ــرد کـ ــالم کـ ــز اعـ ــس نیـ ــتانی پاریـ دادسـ
ــا در  ــب کلیسـ ــاره "تخریـ ــات را دربـ تحقیقـ
ــرده  ــاز کـ ــی" آغـ ــوزی تصادفـ ــن آتش سـ ایـ

اســـت. 

هنگام وقوع آتش سوزی
ـــد،  ـــنبه رشوع ش ـــرص دوش ـــوزی ع ـــش س آت
پنجره هـــا و دیگـــر ســـاختارهای چوبـــی 
داخـــل ســـاختامن را ســـوزاند و ســـپس 
ســـقف و منـــار مخروطـــی آن را نابـــود کـــرد. 
ـــه توســـط  ـــات صـــورت گرفت ـــن اقدام از اولی
مقامـــات، تخلیـــه محیـــط مجـــاور کلیســـا 
ــوران آتـــش  ــود. مامـ ــز پاریـــس بـ در مرکـ
نشـــانی بـــرای جلوگیـــری از ریخـــنت یکـــی 
از برج هـــای ناقـــوس کلیســـا ســـاعت ها 
ــت  ــده اسـ ــا آمـ ــد. در خربهـ ــالش کردنـ تـ
آتش نشـــانی  مامـــور   500 حـــدود  کـــه 
بـــرای جلوگیـــری از ریخـــنت بـــرج ناقـــوس 
ـــار ســـاعت  ـــالش کردند.حـــدود چه کلیســـا ت
ــود  ــوزی، "ژان کلـ ــوع آتش سـ ــد از وقـ بعـ
ــانی  ــش نشـ ــازمان آتـ ــس سـ ــت"، رئیـ گالـ
ـــا  ـــی کلیس ـــاختامن اصل ـــت: س ـــس، گف پاری

"نجـــات یافتـــه و حفـــظ شـــده اســـت."
ـــه،  ـــن حادث ـــوع ای ـــل از وق ـــه قب ـــک هفت ی
۱6 مجســـمه مســـی کلیســـا بـــه صـــورت 
موقـــت از جـــا در آورده شـــده بـــود، و 
شـــد،  رشوع  آتش ســـوزی  هنگامی کـــه 
مرمـــت  بـــرای  کلیســـا  از  بخش هایـــی 
گســـرتده زیـــر پوشـــش داربســـت ها قـــرار 

داشـــت.
ایـــن حادثـــه غم انگیـــز، واکنـــش مقامـــات 
ــال  ــه دنبـ ــه را بـ ــور فرانسـ ــف کشـ مختلـ
ـــا را  ـــن اظهارنظره ـــه برخـــی از ای داشـــت ک

ــم: ــم می خوانیـ باهـ
"امانوئـــل گریگـــوار" معـــاون شـــهردار 
پاریـــس گفـــت: کلیســـا دچـــار خســـارات 
ــان  ــوران هم چنـ ــده و مامـ ــرتده ای شـ گسـ
ـــمند  ـــری ارزش ـــار ه ـــی آث ـــظ باق ـــرای حف ب

ــتند. ــال تـــالش هسـ آن در حـ
"امانوئـــل مکـــرون" هنـــگام عزیمـــت بـــه 
ـــه  ـــل هم ـــت: "مث ـــه گف ـــل حادث ـــوی مح س
هم وطنانـــم از دیـــدن این کـــه بخشـــی از 
مـــا دارد در آتـــش می ســـوزد، غمگینـــم." 
 یکـــی از مقامـــات کاخ الیـــزه نیـــز خـــرب داد:  

http://www.asresakhteman.com/News/71136/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4
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کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

جامـــع  کلیســـای   |  
ــرْدام پاریـــس کلیســـای معروفـــی  نوتْـ
در شـــهر پاریـــس اســـت. نوتـــردام از 
ــرشف  ــس مـ ــر پاریـ ــم بـ ــرن یازدهـ قـ

ملـــی  مظاهـــر  از  و  بوده اســـت 
محســـوب  فرانســـه  فرهنگـــی  و 
می شـــود. ایـــن کلیســـا در جزیـــره 
در  و  ســـن  رود  میانـــه  در  ســـیته 
منطقـــه چهـــارم در مرکـــز پاریـــس 
 ۱۳ ســـال  هـــر  شده اســـت.  واقـــع 
ـــد. ـــد می کنن ـــر از آن بازدی ـــون نف میلی

کلیسای "نوتردام" قسمتی از تارخ اروپا در آتش

http://www.asresakhteman.com/News/71138/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4

